ราง
กําหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
วันที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรต โฮเต็ล อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เวลา 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.45 น. พิธีเปดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563

- ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานพิธเี ปด

กลาวรายงาน
กลาวเปดการประชุม

*** เวลา 09.30 น. เปนตนไป ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ ***
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562
เมื่อวันเสารที่ 21 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประจําป 2563
3.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหท่ปี ระชุมพิจารณา
4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําป 2563
4.2 อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

********************

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หนังสือแตงตั้งผูแทนสหกรณเขาประชุมใหญสามัญประจําป 2563
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรต โฮเต็ล อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
---------------------------------

วันที่............เดือน..............................................พ.ศ. ........................
ดวย (สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ)*…………..……………………………………………………………………………………………จํากัด
ซึ่งเปนสหกรณประเภท  ออมทรัพย  เครดิตยูเนี่ยน  เกษตร  นิคม  ประมง  รานคา  บริการ
สํานักงานเลขที่.............................ถนน...........................................................แขวง/ตําบล......................................................
เขต/อําเภอ................................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย..........................
โทรศัพท*.................................................................................โทรสาร.....................................................................................
โดยคณะกรรมการดําเนินการ(สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ)................................................................................จํากัด
ชุดที่..........ในการประชุมครั้งที่...........................วันที่............เดือน.........................................พ.ศ. .................ไดมีมติแตงตั้ง
ให (นาย/นาง/นางสาว)*.................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่*................................
ตําแหนงในสหกรณ (ประธานกรรมการ/กรรมการ/ผูจัดการ)*................................................................................................
เปนสมาชิกของสหกรณ หมายเลข*...................................................... (สหกรณที่แตงตั้งทานเปนผูแทนเขาประชุม)
เปนผูแทนของสหกรณตามระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และขอบังคับของสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ
เขาประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และใชสิทธิ์แทนสหกรณตามที่กําหนดไวในระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(ขอความใดไมใช ใหขีดฆา)

ประทับ
ตราสหกรณ

ลงชื่อ............................................................................ผูรบั รองคนที่ 1
(.................................................................................)
(ประธานกรรมการ/กรรมการ)
ลงชื่อ............................................................................ผูรับรองคนที่ 2
(.................................................................................)
(กรรมการ/ผูจดั การ)

หมายเหตุ 1. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเปนขอมูลสําคัญที่ตองกรอก
2. ผูรับรองคนที่ 1 เปนประธาน หรือ กรรมการ สวนผูรับรองคนที่ 2 เปนผูจัดการ หรือ กรรมการอื่น
3. กรณีผูแทนสหกรณเปนผูจัดการ ใหประธานกรรมการ และกรรมการอื่นเปนผูรับรอง
4. กรุณากรอกขอมูลสําคัญ ที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)
รับประทานอาหาร  ไทย  อิสลาม
ติดตอสอบถามไดที่ นางสาวอรนุช วัฒนะ, นางสาวสุภจ ิตรา ปยะจันทร, นางสาวปราณี พันตวน
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เลขที่ 4 ถนนพิชยั แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท 02-669-3254 ถึง 63 ตอ 1083 , 1045 โทรสาร 02-669-3239
Line : @clt.coop หรือ e-mail : cltthailand@gmail.com

โปรดนําหนังสือแตงตั้งผูแทนสหกรณฉบับจริงไปในวันประชุมใหญสามัญดวย

แบบสงรายชื่อเขารวมสังเกตการณ
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรต โฮเต็ล อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ..........................................................................................................................................................
ซึ่งเปนสหกรณประเภท ออมทรัพย  เครดิตยูเนี่ยน  เกษตร  นิคม  ประมง  รานคา  บริการ
ขอสงรายชื่อผูสังเกตการณ ดังนี้
1(ชื่อ-นามสกุล).......................................................................................ตําแหนงในสหกรณ.................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่ ..............................................................................................................................................
2(ชื่อ-นามสกุล).......................................................................................ตําแหนงในสหกรณ.................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่ ..............................................................................................................................................

รับประทานอาหาร  ไทย  อิสลาม
ติดตอสอบถามไดที่ นางสาวอรนุช วัฒนะ, นางสาวสุภจิตรา ปยะจันทร
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
โทรศัพท 02-669-3254 ถึง 63 ตอ 1083
โทรสาร 02-669-3239
Line : @clt.coop หรือ e-mail : cltthailand@gmail.com

รายชื่อที่พักที่อยูใกลโรงแรม แอรพอรต ศูนยการคาเซียรรังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลําดับ

รายชื่อ

1

สุภาวิมลแมนชั่น

2

บีเอส อพารทเมนต

3

เดอะ บลู เพลส โฮเท็ล

4

ณัชชา เพลส

5

ปติกานต เพลส

6

บานบุญอนันต

7

เซฟ เอาส โฮเต็ล ดอนเมือง

8

ชารียา เรสสิเดนซ

9

อมารี ดอนเมือง แอรพอรต

10

ฮ็อป อินน รังสิต

091-221-5521

ราคา
(ประมาณ)
800

ระยะทาง
(ประมาณ)
470 เมตร

02-533-7375

700

1 กิโลเมตร

098-260-4254

500 - 700

1 กิโลเมตร

092-809-0124

390 - 450

1.11 กิโลเมตร

063-949-7979

700

1.2 กิโลเมตร

084-556-5141
085-533-7979
081-443-3567

700

1.5 กิโลเมตร

094-558-8000

700 - 800

2 กิโลเมตร

086-008-2299

900 - 1,000

2 กิโลเมตร

02-566-1020

2,330

2 กิโลเมตร

02-659-2899

700

3 กิโลเมตร

ที่อยู

เบอรโทร

ซ.พหลโยธิน87 ซอย6 ต.
ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี, รังสิต,
กรุงเทพ, 12130
หมู 8 เลขที่ 733/424
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
ปทุมธานี 12130
801/410 หมู 8 ซอย
พหลโยธิน 72 คูคต
ปทุมธานี, กรุงเทพ,
12130
733/22 พหลโยธิน
ซอย 80 ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12130
350/10 หมู 13 ซอย
พหลโยธิน 81 ถนน
พหลโยธิน, กรุงเทพ,
12130
24 ซ.พหลโยธิน92 ถ.
พหลโยธิน ประชาธิปตย
ธัญบุรี, รังสิต, กรุงเทพ,
12130
19/84 ซอยลําลูกกา 12
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
สนามบินดอนเมือง,
กรุงเทพ, 12150
51/440 เมืองเอก,
สนามบินดอนเมือง,
กรุงเทพ, 12000
33 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง
ดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
92 2 ถ. พหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12130

ลําดับ

รายชื่อ

11

ภัททรารา

12

ไอริช เรสซิเดนซ

13

อิงน้ํา โฮเต็ล

14

Tisaraporn Resident

15

บานบางกอก 97 โฮเต็ล
ดอนเมือง แอรพอรต

16

บอสส โฮเต็ล รังสิต

17

มาที่นี่ โฮเต็ล คลองหนึ่ง

18

ดีดี แมนชั่น

19

นาวา แกรนด

20

รังสิต เรสสิเดนท

ราคา
(ประมาณ)
800

ระยะทาง
(ประมาณ)
3 กิโลเมตร

086-903-3424
089-115-9969

855

3.5 กิโลเมตร

02-987-2962

1,150

3.5 กิโลเมตร

081-831-3866

600

6 กิโลเมตร

097-035-8045

990

6 กิโลเมตร

02-958-1703
ตอ 300

790

6.5 กิโลเมตร

093-151-5777

590

6.5 กิโลเมตร

084-388-5608

590

6.5 กิโลเมตร

02-073-1138

800

7 กิโลเมตร

02-567-1459

1,200

7 กิโลเมตร

ที่อยู

เบอรโทร

67/195-8 ซอยเอกรัตน
1 ต.หลักหก กรุงเทพ
12000
เทิดราชัน 7 แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210
172 ถนน ถนนรังสิตนครนายก ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
50/9 หมู 2 ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
12130
97/1 ซอยรังสิต-นครนายก
32 ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เลขที่ 1 รังสิต-ปทุมธานี
16 ซอย10 ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130
88 ซอย รังสิต-นครนายก
8 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
208 รังสิต-นครนายก 20
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
นาวาแกรนด 93 ซอย
รังสิต-นครนายก 32
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
801 8 ถ. พหลโยธิน
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

084-296-8787
091-764-5494

**************

